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Nincs farsang fánk nélkül

A farsangi időszak január 6-án kezdődött, és hamvazó szer-
dáig tart, ami idén február 17-ére esik. Vírusmentes időkben 
ilyenkor kiemelt szerep jut az emberek életében az evésnek, 
ivásnak, mulatozásnak. Ennek azért is van nagy jelentősége, 
mert a megtartóztatások ideje, a húsvét előtti nagyböjt követi. 
A farsang egyik szép hagyománya a fánksütés, amelynek tu-
dománya egyes családokban és közösségekben máig anyáról 
leányra száll. 

– Szinte az egész magyar nyelvte-
rületen általánosan ismert a fánk, 
amit az északi magyar falvakban 
pampuskának neveznek. Alap-
anyaga: finomliszt, élesztő, cukor, 
tej és tojás. Forró zsírban kisütik, 
porcukorral meghintik, esetleg 
lekvárt tesznek a közepére. A far-

sangi étkezésben fontos szerepet 
töltött be, a paraszti és a polgári 
háztartások második fogásaként 
elmaradhatatlan volt farsangva-
sárnap és húshagyókedden – emlé-
keztetett a farsangi időszak kedvelt 
édességének széleskörű elterjedt-
ségére Mészáros Márta, a Kiskun 

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography
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Múzeum igazgatója. Tőle tudjuk, 
hogy a fánkhoz babonás elképzelé-
sek is kapcsolódtak. 

– Az első fánkot eltették, megszá-
rították és porrá törték. Ha egy állat 
megbetegedett, a takarmányba ke-
verték a Bácskában. A szerémségi 
falvakban úgy vélték, ha fánkot süt-
nek, a vihar nem viszi el a háztetőt. 
A lányok szerelmi praktikáiban is 
szerepet kapott. A sikeres elkészí-
tése (szalagos) elismerést garan-
tált az eladó lánynak. Zsigmond 
Kondrád írása is tanúskodik arról, 
hogy Félegyházán „minden valami-
re való háznál” készítettek farsangi 
fánkot. Másik gyűjtésből pedig az is 
kiderül, hogy a megmaradt fánkokat 
felfűzték és feltették a padlásra – 
tudtuk meg az igazgatótól.

A fánksütés napjainkban rene-
szánszát éli, és egyre több háziasz-
szony, nő, lány szeretné megtanul-
ni az ízletes kelttészta készítését. 
A szerencsésebbek találnak még 
családtagot, akitől elsajátíthatják a 
fortélyokat, de az interneten is fel-
lelhető számos videó a műveletről.

Katonáné Rozmán Dóra gátéri 
élelmezésvezető családjában nagy 
hagyománya van a fánksütésnek, ő 
anyai nagymamájától tanulta meg. 
Fánktalálkozókat szerveztek hosz-
szú éveken keresztül, amelyen a 
család nőtagjai vettek csak részt. 
Kecskemétről, Gátérról, Kiskun-
félegyházáról érkeztek a rokonok 
a kétnapos eseményre, ami alatt 
dagasztottak, sütöttek, kártyáz-
tak, beszélgettek, problémákat 
oldottak meg. A nagymama halála 
után az anya és az unoka is követ-
te a hagyományt. Később már nem 
kétnapos volt, és férfiak is részt 

vettek rajta, de változatlanul meg-
szervezték. Dórának fiai születtek, 
akik közül a kisebbik, Barnabás, 
bevonható a fánksütésbe. Ő na-
gyon szívesen sürög-forog a kony-
hában, a fánktésztát pedig – ahogy 
kell –, fakanállal segíti dagasztani 
édesanyjának. 

Az óvoda, ahol Dóra dolgozik, 
idén is felveszi farsang idején a 
programjai közé a fánksütést, így a 
gátéri óvodások elég ízelítőt kapnak 
ebből a hagyományból. Fontosnak 
tartják a tudás továbbadását, hi-
szen faluhelyen ebben nevelkedtek 
ők, és így nevelik gyermekeiket is. 
Azt látja, hogy egyre többen fordul-
nak a hagyományos ételek felé és 
ilyen jellegű internetes csoportok-
ban cserélnek tapasztalatot. Azt re-

méli, hogy a fiai is fontosnak tartják 
majd általa ezt a szép hagyományt.

Gulyás Réka, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ munkatársa is 
szívesen süt fánkot. – Ami engem 
illet, én a mamámtól tanultam. A 
szüleimtől azt a szemléletet kap-
tam, hogy fontos a családi hagyo-
mányokat őrizni. Ezek a szokások, 
rituálék határozzák meg az iden-
titásunkat, emlékeztetnek az őse-
inkre, és egyben hídként szolgál-
nak a nagyszülők és a család többi 
tagja felé. Mi a testvéreimmel és 
kereszttestvéreimmel kifejezetten 
törekszünk eltanulni és továbbvin-
ni ezeket a hagyományokat, ami 
nőként többek között a családi re-
ceptekben jelenik meg – avatott be 
Réka.

Nagymamája, Gulyás László-
né – akit láthatunk a címlapfotón, 
sütés közben – az édesanyjától ta-
nulta meg a fánkkészítést lépésről 
lépésre, már 12-13 éves korában. 
Akkoriban fakanállal dagasztották 
a tésztát, nem géppel. Meséli: mi-
után először elkészítette a fánkot, 
alig várta, hogy újra sort kerítse-
nek rá. 

Mindig kérdezte az édesanyját, 
hogy mikor csinálnak legközelebb. 
A férjével 56 éve házasok, azóta 
süt fánkot minden farsangkor, to-
vább folytatva az édesanyjától ta-
nult hagyományt. Szívesen készíti 
a farsangi fánk időtakarékosabb 
változatát is, az úgynevezett lábat-
lan tyúkot.  
 Zakar Anita

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az alábbiakban 
hívja fel a városban működő vendéglátóhelyek üzemel-
tetőinek figyelmét a vendéglátóhelyek működését érintő 
jogszabályváltozásra.

A kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Kormányren-
deletben rögzített és 2021. janu-
ár 1-jén hatályba lépett módosí-
tások alapján a vendéglátóhelyek 
tekintetében egy új besorolási 
rendszer jött létre, amely segítsé-
gével megtörténik a vendéglátó-
helyek felülvizsgálata.

Az Áfatörvény, az üzemeltetők 
fő tevékenysége, és a hatályos 
jogszabályok szinkronizálásával 
létrejött új besorolások a követ-
kezők: étterem, büfé, cukrászda, 
kávézó, alkoholmentes italokra 

specializálódott vendéglátóhely, 
italüzlet, bár, zenés-táncos szó-
rakozóhely, munkahelyi/közétkez-
tetést végző vendéglátóhely, gyor-
sétterem, rendezvényi étkeztetés, 
alkalmi vendéglátóhely.

A Kormányrendelet 31. pa-
ragrafusában foglaltak értelmé-
ben a január 1-jéig bejelentett, 
már működő vendéglátó üzletek 
üzemeltetői kötelesek legkésőbb 
2021. március 31-éig bejelen-
teni a tevékenység végzésének 
helye szerinti jegyzőnek, hogy 
mely típusú vendéglátóhelyet 
üzemeltetnek. 

Az adatszolgáltatást segítő nyi-
latkozatminta és részletes tájé-
koztató elérhető Kiskunfélegyháza 
város hivatalos honlapján a Keres-
kedelmi ügyek oldalon vagy a Hírek 
menüpont Tájékoztatók blokkban.

A vendéglátóhely üzlettípus 
bejelentése itt olvasható: https://
kiskunfelegyhaza.hu/polgarmes-
teri-hivatal/hatosagi-csoport/
kereskedelmi-ugyek/vendeglato-
hely-uzlettipus-bejelentese/

Jogszabályváltozás a vendéglátóhelyeken

Folytatás az 1. oldalról!

Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography
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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. / 
önkormányzati rendelete alapján – lehetőséget kínál kitüntető 
cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse 
nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szol-
gálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegíté-
sében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, 
a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művé-
szetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet 
fejtettek ki. 

Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,  
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím, 
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitün-

tető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj, 

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díj, 
„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységé-

ért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”.

A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választó-
joggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamá-
ban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. 

A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy 
személyre, közösségre tehet javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség ne-
vét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a 
konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak 
bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre. 

A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban febru-
ár 28-áig lehet a polgármesteri hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 
1.) polgármesteri titkárságán vagy jegyzői titkárságán benyújtani (a 
javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető 
a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról). 

A képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett 
javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók napja alkalmából ren-
dezett ünnepségen kerül sor.   

Dr. Faragó Zsolt jegyző 

Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra

Az álom hazavisz 

Móra Ferenc halálának 87. év-
fordulójára emlékeztek a félegy-
háziak. Február 8-án délelőtt 10 
órakor a Daru utcai szobornál, ezt 
követően pedig az író, muzeológus 
Móra-téri szobránál helyezték el a 
megemlékezés koszorúit.

Kapus Béláné, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület elnöke 
a Móra-téri szobornál emléke-
ző beszédében így fogalmazott: 
– Mielőtt elhelyezitek az emléke-
zés virágait, szeretnék röviden 
szólni városunk nagy szülöttéről, 
a legnagyobb ifjúsági írónkról. Itt 

nevelkedett, itt tanult szülőváro-
sában egészen 18 éves koráig, az 
érettségi vizsgájáig. Társai közül 
kitűnt szorgalmával, eszességével. 
Később hiába élt Szegeden, ahogy 
írta: „az álom hazavisz Kiskunfél-
egyházára”. Volt régész, könyvtá-
ros, újságíró, múzeumigazgató. 
Mindemellett írta a szebbnél szebb 
verseit, a gyermekmeséket, ifjúsá-
gi műveket és a felnőtteknek szóló 
írásait. Igazi polihisztor volt. 

Szülővárosa sem feledkezett 
meg jeles írójáról, 1929. június 
9-én díszpolgárrá választották. 

Szentmise  
a városért
Kiskunfélegyházán január 31-én, Rónaszéki Gábor atya celeb-
rálta a szentmisét a városért. Mária Terézia királynő 1774. 
február 4-én írta alá a mezővárosi oklevelünket. Ezt követően 
az akkori plébános, Benedek Ágoston azzal a javaslattal élt, 
hogy a város elöljárói ezen a napon, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony ünnepén imádkozzanak a városért, és gyújtsanak érte 
gyertyát.
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A félegyházi szociális otthonok lakóinak 94 szá-
zaléka kapta meg a koronavírus elleni védőol-
tást január 29-én és 30-án. Az oltás megkez-
dése előtt a gondozók részletes tájékoztatást 
adtak az időseknek ennek szükségességéről. 
Magyariné Tóth Erika intézményvezető el-
mondta, hogy a felvilágosító filmeket és tájé-
koztatókat nagyon jól fogadták a gondozottak. 
Sok kérdést is feltettek ezzel kapcsolatban, 
amire megnyugtató válaszokat kaptak. A hoz-
zátartozók is segítették őket ebben a döntés-
ben, bízva abban, hogy mielőbb lehetővé válik 
a személyes találkozás. A védőoltásokat febru-
ár 20-án és 21-én ismétlik meg, és remélhe-
tőleg március elsején megszüntethető lesz a 
látogatási tilalom.

Tűz a Kazinczy utcában 
Mint arról portálunk is beszámolt, tűzeset történt Kiskunfél-
egyházán, a Kazinczy utcában február 4-én, este. 

Kovács Zoltán, a károsult fia megkeresésünkre elmondta, hogy 
édesanyja és öccse laktak az egyik házrészben. Csütörtökön este 
negyed 9 tájékán keletkezett a tűz, hazatérő testvére vette észre, aki 
riasztotta a házban lakókat, hogy meneküljenek ki onnan. Két csa-
lád élt az említett ingatlanban. Egyelőre nem tudták megállapítani 
a tűz keletkezésének helyét, a szakemberek feltételezése szerint az 
elavult, nem korszerű alumíniumvezetékek okozták azt. Az épület lak-
hatatlanná vált, a tetőszerkezet teljesen megsemmisült, a vert falak 
20 köbméter vizet kaptak az oltás során, így bontás vár az épületre, 
oda visszaköltözni nem tudnak már. A család ideiglenesen megoldja a 
lakhatást, viszont egy új kezdethez anyagi segítségre van szükségük, 
ezért kérik, hogy aki tud, adományával segítse a boldogulásukat a kö-
vetkező számlaszámon: 

Kovács Zoltán 11600006-00000000-85570290 (Erste Bank)
Külföldről történő utalás esetén: 
HU88116000060000000085570290
Kérik, hogy a Közlemény rovatba írják be, hogy Adomány
A Kazinczy utcai tűzeset másik áldozata Szűcs Lajosné volt, akinek 

házrésze a tűz és az oltáshoz használt víz martaléka lett. A nyugdíjas 
hölgy a pénzbeli adományokat köszönettel fogadja az alábbi számla-
számon: 51700090-10023215

Megkapták  
az első oltást

In memoriam  
Bertalan Márta
Kedves Márti! A megrendü-
léstől még fel sem ocsúdva 
ülök a papír felett, zaklatott 
gondolataim nehezen for-
málódnak mondatokká.

Hosszú évtizedeket töltöttél 
a pedagóguspályán, életed volt 
a sport, a mozgás, a rád bízott 
fiatalokat edzőkét, tanárként, 
osztályfőnökként terelgetted 
a megfelelő irányba, az igazán 
fontos értékek felismerése felé.

Mihelyt kinyitott a strand és 
kisütött a nap, tudtuk, hogy leg-
biztosabban a tanmedencében 
találunk meg, ahol az úszni ta-
nuló kicsik vettek körül.

Amit a legjobban szerettél, 
az a kosárlabda volt. A legjobb 
eredményeket a Délterületi Baj-
nokságokon és a városi verse-
nyeken érted el tanítványaiddal, 
ugyanezzel a lelkesedéssel és 
aktivitással szervezted a Kolim-
pia versenyszámait itt az isko-
lában is.

Volt tanítványod kiválóan 
mutatott rá szemléleted egyik 
sarokkövére, szerinte építész 
is voltál, hiszen felismertetted 
a fiatalokkal, hogy biztos ala-
pokon lehet és érdemes tovább 
építkezni, csak az így megszer-
zett tudásnak és az így elvég-
zett munkának lesz maradandó, 
kézzelfogható eredménye.

Ha már nem maradt több le-

tekerni, leúszni való kilométer, 
javításra váró „ziccerdobás”, 
kötőtűt, horgolótűt vettél a ke-
zedbe, hogy az aktív pihenést 
folytasd tovább.

Sokunkat leptél meg kará-
csonykor általad készített apró 
ajándékokkal, ezeknek most 
megnőtt az eszmei értékük…

Drága Márti! Pattogjon ott 
fenn a labda, mosolyod kísérje 
a szép támadásokat! Nyugodj 
békében!

Bertalan Márta testneve-
lés-biológia szakos tanárnőtől 

búcsúznak a Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 

volt és jelenlegi dolgozói.

Közlemény
A KÁBEL TEAM Kft. értesíti 
Kiskunfélegyháza lakossá-
gát, hogy a III. kerület ta-
nya 83. (0389/4) hrsz. alatt 
november 26-án üzembe 
helyezték a kis-, és közép-
feszültségű elektromos 
hálózatot. A vezetékek és 
a berendezések érintése 
tilos és életveszélyes!
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Szemléletformálás és integráció
Január első napjaiban ka-
pott értesítést a Pénzügy-
minisztériumtól a kiskun-
félegyházi önkormányzat 
arról, hogy a TOP-5.2.1-15-
BK1-2020-00006 azonosító-
számú támogatási kérelmü-
ket jóváhagyták, és ezzel 69 
millió forint összegű támoga-
tást nyert a város. 

– A pályázat címe Új csillag szüle-
tik II. Ez egy szoft projekt, ami fel-
tétele a TOP-4.3.2-1-15-BK1 szá-
mú felhívásra beadott 700 millió 
forintos pályázatunknak, amiből a 
Liget utcai sportparkot és az Al-
pári úti társasházakat újítjuk fel. A 
szoft projekt célja, hogy a felújított 
sportterületet és a Délibáb utcai 
ingatlanokat a célcsoport elfogadja 
és rendeltetésszerűen használja. 

A szoft projekt keretében egyebek 
mellett szemléletformálás, okta-
tás, kulturális programok szerve-
zése, szociális munka, a célcso-

port integrációját elősegítő elemek 
valósulnak meg – foglalta össze 
dr. Gyuricza Gergő fejlesztési 
csoportvezető.

Egészségügyi okokra hivat-
kozva január 31-i hatállyal 
lemondott mandátumáról 
Nagy Lajos önkormányzati 
képviselő, aki 2019-ben a 
Veled a Városunkért Egye-
sület kompenzációs listá-
járól került a félegyházi 
képviselő-testületbe.

Nagy Lajos képviselői helyére 
a Veled a Városunkért Egye-
sület – mint jelölőszervezet – 
Németi Hajnalkát delegálta 
február 1-jével, aki a 2019-es 
önkormányzati választáson a 
7. számú választókörzetben 
(Petőfi-lakótelep, Aranyhe-
gyi-lakótelep) képviselő-jelölt-
ként indult, és a szavazatok 
17,37 százalékát szerezte 
meg.

Németi Hajnalka több mint 
húsz éve él Kiskunfélegyhá-
zán, 41 éves, férjezett csalá-
danya, kereskedelmi technikus 
végzettséggel a SPAR Magyar-
ország Kft. dolgozója.

– Sajnálatos módon Nagy 
Lajos betegsége miatt nem 
tudja ellátni tovább képvise-
lői tisztségét, ezért az általa 
megüresedett helyet töltöm 
be. Mindig is szerettem volna 
képviselő lenni, a város lakos-
ságának érdekeit figyelni és 
kiállni értük minden erőmmel. 
Jobban szerettem volna ezt 
egy tisztességes küzdelemben, 
egy választás során elnyerni, 
mint egy betegség árán. De, ha 
már így alakult, minden tőlem 
telhetőt megteszek a városért 
és a lakóiért. A Veled a Váro-
sunkért Egyesület jelölésével, 
mint a Demokratikus Koalíció 
képviselője, szívvel, lélekkel 
állok a lakosság rendelkezésé-
re – mondta el önkormányzati 
képviselővé válása kapcsán 
a kiskunfélegyházi képvise-
lő-testület új tagja.

Első sajtótájékoztatóját tartotta január 26-án, kedden délután a 
Mi Hazánk Mozgalom kiskunfélegyházi alapszervezete. Az ese-
ményen megjelent Szabadi István pártigazgató, a párt megyei 
elnöke, Rózsa József, a kiskunfélegyházi alapszervezet elnöke, 
Balde Gyula, a kiskunmajsai szervezet elnöke, Bács-Kiskun Me-
gye 4. számú választókerületének elnöke, Cserép Anikó, Liszek 
József, Bajáki Imre és Csontos Gábor alapító tagok.

Szabadi István ismertette a párt 
programját. Elmondta, hogy a 
múlt év december 30-án alakult 
párt helyi alapszervezetét a hon-
féltés és nemzetféltés hívta életre. 
Helyi közösségeket szeretnének 
kiépíteni, amely jó úton halad, 
hiszen Bács-Kiskun megyében a 
kiskunfélegyházi a 10. alapszerve-
zet. Véleménye szerint új politikai 
erőre van szükség, erre hivatott 
a párt, mint az egyetlen felelős 
Gyurcsány-mentes ellenzék. 

Lezárásellenes pártként po-
litizálnak – és bár vannak kor-
mányzati intézkedések, amelye-
ket támogatnak – úgy vélik, hogy 
az este 8 óra utáni korlátozás, 
a 19 órás boltzárak nem élet-
szerűek. Újranyitást szorgal-
maznak, hiszen a vendéglátók 
tönkremennek. 

– Nyitni kell a gazdaság felé, a 
vírust kell kinyírni, nem a gazda-
ságot – véli Szabadi.

Eltörölnék a mentelmi jogot, 

a közéletből kizárnák a kommu-
nistákat és analfabétáknak nem 
engedne szavazati jogot. A Mi 
Hazánk bevezetné a sorkatonai 
alapkiképzést, 2030-ban nép-
szavazást tartana az EU-tag-
ságunkról, vagyonadót vetne 
ki a milliárdosokra és kitiltaná 
a homoszexuális propagandát 
az iskolákból. Dupla büntetést 
szabna ki a politikusbűnözőkre, 
megszüntetné a cigányügyi prog-
ramokat és hatályon kívül helyez-
né a trianoni diktátumról szóló 
törvényt. Tiltakoznak az oltás le-
hetőségével nem élők hátrányos 
megkülönböztetése ellen: – Min-
denki dönthessen a maga sorsá-
ról, ne diszkriminálják a másként 
gondolkozókat! – vallják.

Z. A. 

Új képviselő 
a testületben

Bemutatkozott a 
Mi Hazánk Mozgalom
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A vírushelyzetben is bővítette 
kínálatát a Félegyházi Pékség

– Elnézve, hogy a járvány hogyan befolyásolta a világban a külön-
böző iparágakat, összességében mi hihetetlenül hálásak és sze-
rencsések vagyunk, hogy a sütőiparban tevékenykedünk. Ennél 
természetesen árnyaltabb a helyzet, hiszen ránk is hatással volt – 
tájékoztatta lapunkat a Félegyházi Pékség marketingigazgatója. 

Gulyás Szilvia elmondta: – A min-
tabolthálózatunkat tavasszal job-
ban érintette az a kezdetleges pá-
nik, ami akkor kialakult, a második 
hullámnál ősszel kevésbé éreztük, 
hiszen az emberek is megtanultak 
már együtt élni ezekkel a korláto-
zásokkal. A termékek darabszámá-
ban megfigyelhető volt egy csökke-

nő tendencia, illetve a fogyasztói 
szokások alakultak át. Márci-
us-áprilisban a vásárlók raktározó 
üzemmódba kapcsoltak: ötösével, 
tízesével vitték haza a kenyereket 
lefagyasztani, hogy a mélyhűtőben 
mindig legyen, és nem foglalkoztak 
az élvezetekkel, a finom ízekkel, a 
kávé élményével. Nyáron a korláto-

zások feloldása-
kor újra vissza 
tudtunk térni a 
korábbi szoká-
sokhoz, a beülés 
lehetőségéhez, 
a kávézáshoz, a 
hosszú regge-
likhez. Az őszi 
korlátozás más 
volt, közeledett 
a karácsony, 
decemberben 
a bejgli vala-
mennyire kom-
penzálta a ki-
esett helyben 
fogyasztást, de 
természetesen 
több hónapnyi 
kávézást, regge-
lizést nem. Nem 

egy város van, ahol csak mi kíná-
lunk kávézó élményt, ezért különö-
sen nagyon hiányolja mindenki.

Szerencsére, rugalmasan reagál-
tunk a boltjainkat érintő korlátozá-
sokra, és megpróbáltunk arra kon-
centrálni, hogy életben maradjunk, 
mert senki nem tudta tavasszal, 
hogy mi várható a gazdaságban. 
Elsődleges célunk az volt, hogy mi-
nimalizáljuk a megbetegedéseket, 
ehhez minden eszközt megadtunk 
mind kollégáink, mind pedig a vá-
sárlók részére, emellett a különbö-
ző önkormányzati rendelkezések-

nek is megfeleltünk. Másodlagos 
célunk pedig, hogy megmentsük a 
munkahelyeket, és a cég likviditá-
sát. Senkit nem szerettünk volna 
elküldeni, de sajnos meg kellett 
hoznunk a szükséges intézkedése-
ket. Ebben az állam által felajánlott 
csökkentett munkaidős támogatás 
volt a segítségünkre. A vendéglá-
tóipari adókedvezmények is sokat 
jelentettek az őszi helyben fogyasz-
tás megszüntetésekor. Ezen felül 
ősszel a HIPA gazdaságélénkítő tá-
mogatásában részesültünk, amely 
segített stabilizálni a pozíciónkat a 
piacon, illetve további munkahelye-
ket teremteni. 

Mindezek mellett egy mintabol-
tot zártunk be, azonban négy új 
Piknikséggel bővültünk. Szeret-
tünk volna folyamatosan megújul-
ni, új termékeket bevezetni, hogy 
vásárlóink a szürke hétköznapok-
ban nálunk mindig találjanak va-
lami meglepetést. Így vezettük be 
a nagy népszerűségnek örvendő 
Félegyházi zsemlét, a különleges 
Amagura kenyércsaládot a ré-
pás-tökmagvas kenyérrel, a hely-
ben sütött Fenséges Pogácsáinkat, 
amelyek öt ízben elérhetőek – töb-
bek között burgonyás és medve-
hagymás ízben is –, és a tartalmas 
Prosciuttos szendvicset. 

A teljes kiőrlésű termékek pia-
cán is volt és lesz is meglepetés, 
egyelőre a négysajtos-pizzás pék-
sütemény érhető el, illetve most 
februárban a farsangi időszakra 
limitált kiadású Málnás bécsi fán-
kunkkal leptük meg a hozzánk be-
térőket, amely természetes cékla-
porral színezett tésztája miatt 
megint csak egyedülálló.

A határok mielőbbi nyitásában 
bíznak a Szalai Busznál is

A nemzetközi és a belföldi turiz-
mus teljes megszűnése érzékenyen 
érintette a személyszállítással fog-
lalkozó cégeket, közöttük a félegy-
házi Szalai-Busz Kft.-t is. Dr. Sza-
lai Zsolt ügyvezetőtől megtudtuk, 
hogy a pandémia ideje alatt korábbi 
tevékenységi körükből csak a szer-
ződéses járatok maradtak meg, 
ami a bevételeik mintegy 50 szá-
zalékos visszaesését jelenti. Ennek 
ellenére a költségek optimalizálá-
sával, állami támogatások segítsé-
gével és a munkakörök átszervezé-
sével sikerült a munkatársaik nagy 
részét megtartani. 

– A jelentős visszaeséssel 
mindaddig számolnunk kell, amíg 
meg nem nyitják újra a határokat, 
és fel nem pörög a nemzetközi 
turizmus. Mi pozitívak vagyunk e 
tekintetben, és reménykedünk a 
mielőbbi nyitásban – mondta el 
az ügyvezető.

Fotó: Sim
on Péter



  2021. február 12. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 7

Ma már nincs olyan iparág, 
amely ne számolna be a ví-
rushelyzet negatív hatásairól. 
Nem képez kivételt az élelmi-
szeripar sem, bár kétségkívül 
az ő veszteségük kisebb mér-
tékű más iparágakéhoz. A Fél-
egyházi Tej Kft. tulajdonosát, 
Vida Pált kérdeztük a 2020-as 
év tapasztalásairól és az idei 
év terveiről.

A tulajdonostól megtudtuk, hogy 
az első hullámnál érzékelt vissza-
esés csekélynek mondható. Az üze-
mi konyhák és az iskolatej program 
megállása miatt keletkezett a hiány, 
az intézmények bezárása után. A 
tavalyi év első felében 3500 gyer-
mek fogyasztott Félegyházi Tejet 
a programnak köszönhetően, ez 
aztán az év második felében meg-
duplázódott. Szerencsére ezt a kie-
sést a multik megnövekedett forgal-
ma ellensúlyozta, akkor még nem 
kellett 19 órakor bezárniuk.

A második hullámban a nagyáru-
házak korai zárása miatt a veszte-
ség már sajnos kézzelfoghatóbb 
volt. A cég jelenlegi összforgalma 
1 milliárd 400 millió forint, ennek a 
fele a multiktól származik. Az a né-
hány óra, amivel korábban kényte-
lenek bezárni a korlátozások miatt, 
már jelentős kiesést eredményezett 
a Félegyházi Tej Kft.-nek. Éves szin-
ten körülbelül 100 millió forintos 
hiányt jelent mindez.

Vida Pál elmondta, hogy az el-
múlt 44 évben lokálisan egyedural-
kodó volt a cég, ami az elődök ér-
deme. Az elmúlt 7 évben viszont 
sikerült elérniük, hogy a lokális 
cég országossá nőjön, így ma már 
büszkén elmondható, hogy Sop-
rontól Nyíregyházáig, Kisvárdától 
Pécsig, mindenhol tudják, hogy mi 
a Félegyházi Tej. Talán ez az oka, 
hogy viszonylag könnyen vészelték 

át ezt a nehéz időszakot. Ha csak 
lokálisan dolgoztak volna, jóval ne-
hezebb helyzet adódott volna. 

A piac további bővítése egy régen 
dédelgetett álmot is életre hív: ha a 
diszkontok felé szeretnének nyitni, 
ahhoz termelőkapacitás növeke-
désre is szükség van, ez pedig egy 
új üzem építését teszi szükségessé. 
A tervek készen állnak és bíznak 
benne, hogy hamarosan egy nyertes 
pályázat birtokában megkezdődhet 
az építkezés. Ahhoz, hogy a terme-
lésbiztonság meglegyen új, korszerű 
gépekre, új területre van szükség. 
Olyan nagyságrendű bővítés a cél, 
amely segítségével 3 milliárd forin-
tos forgalmat tudnak megvalósítani.

Szerencsére nem volt szükség 
elbocsátásokra a nehéz helyzet-
ben, sőt április hónapban 10%-os 

béremelést hajtottak végre. A tulaj-
donos szerint ez meglepte az em-
bereket, ugyanakkor stabilan itt is 
tartotta őket. 

A termékeket illetően Vida Pál 
hangsúlyozta, frisstermék-gyár-
tással foglalkoznak és foglalkoztak 
eddig is, vagyis a tejet egy kis bak-
tériumölő alapkezelés után, de a 
tej minden fontos és értékes alko-
tóelemét megőrizve, juttatják el az 
emberekhez. Ennek vannak negatív 
és pozitív hozadékai is. Az nagyon 
sok problémát jelent nyáron, ha az 
emberek tejvásárlás után még egy 
piaclátogatást is beiktatnak, akkor 
sajnos előfordulhat, hogy megrom-
lik a termék. Akkor őrzi meg a sza-
vatosságát, ha megfelelően kezelik 
őket. Félegyházi Tejből viszont – 
ennek köszönhetően – kiváló aludt-

tejet nyerhetünk, ha kicsit megpi-
hentetjük szobahőmérsékleten. 

A vállalat folyamatosan dolgozik 
újításokon a jelenlegi nehéz körülmé-
nyek között is. A legutóbbi termékek 
a meggyes-mákos és sós karamellás 
joghurt, amelyet azonnal befogadtak 
a nagyáruházak. A tulajdonos vé-
gezetül elmondta, hogy bár évekkel 
ezelőtt hírt adtak a Tejbisztró meg-
valósításának tervéről, ez ma már 
nem aktuális. Az előzetes felmérések 
alapján a lakosság a régi, több évti-
zeddel ezelőtti hangulatot és kíná-
latot szerette volna ott viszontlátni, 
az ő véleménye szerint viszont jóval 
modernebb, mai környezet lett volna 
piacképes. Kérdésünkre megerősítet-
te, hogy az ötlet nincs eltemetve, de 
egyelőre nem lát reális esélyt a meg-
valósításra. Z. A.

Nem hozott visszaesést a termelésben az 
acéltermékeket gyártó, félegyházi Torus 
Kft.-nél az elmúlt év. Ahogy Molnár László 
ügyvezető kérdésünkre fogalmazott, 2020 
nem volt rosszabb év, mint az előző. 

– Bár az ágazatot érintette a válság, és a ve-
vőink között is előfordult, hogy a megrendelések 
határidejét a tervezetthez képest kitolták, mi fo-
lyamatosan dolgoztunk és értékesíteni is tudtunk. 
Egészében tekintve jónak értékelhetjük az elmúlt 
esztendőt. Természetesen nekünk is szembe kel-
lett néznünk bizonyos nehézségekkel – például a 
dolgozók egészségének védelmében bevezetett 
intézkedések terén, a maszkviseléssel kapcso-
latban –, de ezeket a helyzetből adódó szükséges 
rosszként kezeltük. Szerencsének mondhatjuk 
magunkat, mert nem kényszerültünk semmi-
lyen megszorító intézkedésre, és állami segítsé-
get sem kellett igénybe vennünk – mondta el az 
ügyvezető. 

Új piacok kompenzálták 
a kiesést a Félegyházi Tejnél

Jó évet zárt 
a Torus Kft.
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Megtartotta dolgozóit az ELŐ-SZER Kft.
– A 2020. március 11-én kihir-
detett országos veszélyhelyzet 
az ELŐ-SZER Kft. egész elmúlt 
évi munkáját rosszul érintette. 
A gazdaság bizonytalanságai 
miatt az előkészületben lévő 
szerződések aláírására vagy az 
építkezések indítására nehe-
zebben, vagy egyáltalán nem 
került sor. Ezen okok miatt cé-
günk éves termelési tervének 
80 százalékát tudtuk teljesíte-
ni – nyilatkozta lapunknak az 
ügyvezető, cégalapító.

Seres József hozzátette: – Ered-
ményünket tovább rontotta, hogy a 
járvány miatt jelentős többletkölt-
ségeink keletkeztek a munkahelye-
ken. A cégnél tartott oktatások, az 
egészségügyi előírások ismertetése 
és betartása segítségével sikerült a 
járványügyi helyzetet kordában tar-
tani: a megbetegedések száma négy 
százalék alatt maradt. A negatív 
hatásokat többszöri átszervezés-
sel, az alvállalkozók bevonásának 
csökkentésével, munkaszervezéssel 
sikerült áthidalni úgy, hogy senkit 
sem kellett elbocsátani, vagy csök-
kentett munkaidőben foglalkoztatni. 

Néhány adminisztratív dolgozónk 
saját kérésre home-office-ból, azaz 
otthonról végezhette munkáját.

Az idei évet reménykedve indí-
tottuk, mert folyamatosan tudunk 
munkát adni minden dolgozónk-

nak. Ebben az időjárás is nagy 
segítségünkre van. Reméljük, hogy 
nem jön újabb vírus, vagy valami 
rendkívüli esemény.

A gazdaság élénkítésére szá-
mos versenyfelhívás jelent meg 

az év folyamán. Sikeres pályázatot 
adtunk be 2020 végén építőipari 
munkagépek és számítógépes esz-
közök beszerzésére, amelyek idén 
állnak munkába az ELŐ-SZER Kft. 
munkaterületein. 

– A koronavírusos időszakban 
komoly kihívást jelent mind-
annyiunknak a napi feladatok 
ellátása mellett folyamatosan 
fenntartani a munkavégzés 
biztonságos feltételeit. El-
sődleges célunk a munkavál-
lalóink és rajtuk keresztül az 
ő hozzátartozóik egészségé-
nek védelme – mondta el la-
punknak az IBV Hungária Kft. 
ügyvezetője. 

Czinege Gábor beszámolt arról 
is, hogy nemcsak fenntartják és 
gyakorolják a még 2020. február-
jában megalkotott munkahely-
védelmi akciótervet, de újabb 
intézkedésekkel ki is bővítették: 
kötelezővé tették a szájmaszk 
használatát, illetve a belépésnél a 
testhőmérést, valamint folyama-
tosan fertőtlenítik a telephelyet. 
Legújabb intézkedésük is azt a 
célt szolgálja, hogy az IBV Hungá-
ria Kft. munkatársai biztonságban 
érezzék magukat: egészségügyi 

szolgáltatójuk hetente kétszer 
COVID antigén gyorstesztet végez 
a vállalatnál. 

– Munkatársaink fegyelmezett 
munkavégzésének és a járvá-
nyügyi protokoll betartásának 
köszönhetően nagyon alacsony 
az azonosított fertőzések száma: 

a teljes állományi létszámunk ke-
vesebb, mint egy százaléka volt 
érintett. Az egészség mindennél 
fontosabb, ezért – ahogy a vakci-
na elérhetővé válik – szeretnénk 
dolgozóinknak megadni az oltás 
lehetőségét is – szögezte le a 
cégvezető.

– A vírus vállalatunk piaci kör-
nyezetére is nagy hatással volt, 
de a konkrét negatív következmé-
nyeket jól sikerült orvosolni és a 
2020-as esztendő elfogadható 
eredménnyel zárult. A követke-
ző évi kilátásaink pozitívak, 4 
százalékos árbevétel-bővüléssel 
számolunk. 

A vállalat vezetősége a második 
hullámban is előre tekintett és 
a termelés visszafogása helyett 
kapacitást bővített. Állami pályá-
zattal 1,5 millió eurót meghaladó 
gyártógép-beruházást valósítot-
tunk meg, és napelem-erőmű 
kiépítésére is sor került, ami-
nek a munkálatai 2021-ben is 
folytatódnak.

Kemény munkával és szigorú 
járványügyi intézkedésekkel si-
került a vírushelyzet miatt adódó 
napi nehézségeket megoldani, 
termelésünk egy napra sem kény-
szerült leállni, és a munkavállalói 
létszámot is folyamatosan tar-
tani tudtuk. Továbbra is célunk a 
450 kiskunfélegyházi és környéki 
család megélhetésének megte-
remtése és az IBV Hungária Kft. 
múltjához méltó, több évtizedes 
stabilitás megtartása – tette hoz-
zá a cég ügyvezetője. 

Egy napra sem állt le a járvány 
miatt az IBV Hungária Kft.



  2021. február 12. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 9

Friss vállalkozóként a pandémia alatt
Balogh Mátét 2017-ben sodorta az élet az egykori Bäder Sörfőz-
débe, ahol az akkori vezető, Tóth Miklós vette pártfogásába. Mik-
lóstól sokat tanult a sörfőzés mesterségéről, csiszolta, tökéle-
tesítette már meglévő szakmai tudását, emellett a vállalkozás 
üzemeltetésébe is beletanult. 

A sörfőzde üzemeltetését – egy 
hosszabb folyamat eredménye-
ként – 2020 januárjában vette át 
tőle. Alig két hónappal később, 
2020 márciusában neki is szem-
be kellett néznie egy addig isme-
retlen tényezővel, ami az üzletet 
ellehetetlenítheti: a pandémiával. 
Mindez egy pillanat leforgása alatt, 
még a szezon kezdete előtt. Máté 
elmondása szerint kezdő vállal-
kozóként mindenre megpróbál-
tak felkészülni, de a világjárvány 
érthető okokból nem szerepelt a 
vészforgatókönyvben. Ijesztő volt 
számára is az új helyzet.

– A felelősséget hatványozta, 
hogy fiatal apaként, 26 évesen 
kellett mindezzel szembenézni 
– mondta. 

Most úgy látja, sikerült megolda-
ni a helyzetet, amennyire persze a 
körülmények engedték. A fesztivá-
lok hiánya miatt félő volt, hogy fel-
halmozódik a rengeteg eladatlan 
sör. Lépni kellett, Máté álma, hogy 
Félegyházán is szélesítse a vevő-
kört, most a járvány miatt egyetlen 
megoldásként lebegett a szeme 
előtt. Ő, aki eddig az alapdolgokon 
kívül nem használta az online te-
ret, megálmodott, majd megvaló-
sított egy weboldalt és egyben egy 
webáruházat a Félegyházi Sörmű-
helynek. Áprilisban elkészült és 
rögtön jól működött a dolog. Kis-
kunfélegyháza és Budapest mellett 
az ország szinte minden szegleté-
ből érkeztek megrendelések.

Azóta is folyamatosan azon 

dolgozik, hogy miként tudná még 
inkább tökéletesíteni az elképzelé-
seit és hogyan tudja kiszolgálni az 
egyre szélesedő vevőkört. Új ízek-
kel kísérleteznek, amelyben fiatal 

kollégája, Széchenyi Attila sörfő-
ző is nagy segítségére van. Ő az, 
aki segít Máté ötleteit megvalósí-
tani. A következő két hónap is ter-
mékeny lesz: reményeik szerint 3 
új íz érkezik a piacra általuk, ame-
lyek közül az egyikről megtudhat-
tuk, hogy egy csokoládé ihlette sör. 
Máté a sörműhely mellett az Ágyú 
Kézműves Sörgaléria gasztro-vo-
nalának is a felelőse, ami szintén 
nagy siker. Jelen pillanatban limi-
tált nyitvatartással, elvitelre és ki-
szállításra is dolgoznak. Úgy érzi, 
jó döntés volt, hogy így reagáltak a 
változásokra. 

– Ha egy ilyen időszakban, friss 
vállalkozóként talpon tudtam ma-
radni, akkor ez a későbbiekben is 
javamra válhat. Nem gondolkozom 
azon, hogy mi lett volna, ha… A 
lehetőségeinkből szinte a maximu-
mot hoztuk ki, így, örök optimista-
ként, elégedett vagyok – tette hoz-
zá végezetül.

 Z. A. 

Nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebb korosztályt is megvi-
selte a pandémia miatt bevezetett számos korlátozás. Ez ter-
mészetesen kihat a szabadidős tevékenységek eltöltési módja-
ira is. Kollégánk az utca embereit kérdezte arról, hogyan töltik 
a szabadidejüket.

Bátóczkiné Kutasz Gyöngyi 
(66): – A tél miatt valamennyivel 
nehezebb és korlátozottabb a sza-
badidő kihasználása. Idős édes-
anyám ápolása mellett igyekszem 
a szellemi feltöltődésre is minőségi 
időt szánni. Nagyon szeretek élet-
rajzi könyveket olvasni, és ha tehe-
tem, a barátnőimmel kártyázunk. 
Már várom az igazi kirándulásra 
alkalmas időjárást, amikor a ter-
mészetben töltődhetek fel.

Karádi Bálint Levente (17): – 
Az online oktatás miatt nagymér-
tékben változott a szabadidőm 

eltöltésének mikéntje. A délelőtt-
jeim szabadabbak, ha tehetem, 
stratégiai játékokat játszom a te-
lefonomon. Sajnálatos módon ke-
vesebb időt tudok a barátaimmal, 
a tágabb értelembe vett családdal 
együtt tölteni, de ebben is meg-
láttam a pozitívumot, mivel a ba-
rátnőmre így több szabad percem 
marad.

Guzsik Renáta (29): – A ví-
rus miatt nem változott a szaba-
didőm eltöltésének módja. Fizikai 
munkát végzek, ha hazaérek, leg-
inkább pihenek, tanulok. Éppen 

KRESZ-vizsgára készülök, amihez 
jól jön a nyugalomban, csendben 
töltött idő.

Keserű Pál Jánosné (68): – 
Nagyon sajnálom, hogy nem tudok 
a barátokkal közös programokat 
szervezni. A mindennapi bevá-

sárlásaim során, ha találkozom 
ismerősökkel, megállunk pár jó 
szóra. Van egy kiskutyám, őt min-
den nap sétáltatni kell. Igyekszem 
a helyzetből a legjobbat kihozni, 
és a legnagyobb örömöm a kis-
kutyámmal eltöltött idő. Többet 
olvasok és tallózok az interneten. 
Illetve nagyon szeretek gyönyör-
ködni az új városképben. 

Lenert Tünde (38): – Nem 
tudunk a családdal annyit kirán-
dulni, mint eddig. Bezártak az 
állatkertek, múzeumok, élmény-
parkok. A gyerekkel napi szinten 
járok játszótérre, vagy a városban 
sétálgatunk. Ritkán kimegyünk a 
Parkerdőbe, mert ott veszélyek 
nélkül szaladgálhatnak a kicsik, 
amit nagyon élveznek.

 V. B.  

KÖRKÉRDÉS: Kreatív megoldások a szabadidőre
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Reneszánszukat élik már Magyarországon is az úgynevezett 
barber shop-ok. Maga a kifejezés a borbély foglalkozás angol 
megfelelője, ami kifejezetten a férfiak szépségápolási igényét 
hivatott kielégíteni. 

Egy barber shop szolgáltatásai 
között szerepel a klasszikus ér-
telemben vett, mosással egybe-
kötött hajvágás, de igény szerint 
borotválást, vagy akár szakállfes-
tést is kérhet a vendég.  

Ezekben az üzletekben ötvöző-

dik a vadnyugat vagánysága és a 
férfi klubok hangulata a 21. szá-
zad innovatív alapanyagaival és 
eszközeivel. Itt csak férfiak dol-
goznak, és a szolgáltatás mellett 
egy finom whiskey, vagy egy kelle-
mes sör is jár a vendégnek. 

Amennyiben szívesen bízná 
magát szakavatott kezekre ebben 
a különleges hangulatban, úgy 
vigye magával ezt a hirdetést a 
Bison Barber Shop Deák Ferenc 
utca 2. szám alatti üzletében 
(Kossuth utca felől) és a hajvá-
gása mellé szakálligazítást, vagy 
arcborotválást kap ajándékba.

Ez az akció március 15-éig 
érvényes.

 V. B. 

Bison Barber Shop – Csak pasiknak

Akár már holnap megnyitna a Rocktár
Bár nincs még teljesen készen 
a felújítás, ha lehetséges len-
ne, akár már holnap megnyitna 
a Rocktár Élőzenei Bázis – tud-
tuk meg Ónodi Árpádtól, a léte-
sítmény vezetőjétől.

Ahogy fogalmazott: – Nem va-
gyunk szégyenlősek, akkor is 
megnyitunk, ha a cementes vödör 
még szinte a kezünkben van, hi-
szen a mi közönségünk nagyon el-
néző. A klub 12 éves történetében 
többször fordult elő olyan, hogy 
a jegyértékesítés előtt 3 perccel 
másztunk le a létráról, vagy itt-ott 
maradt még egy fángli, vagy lapát, 
amit az utolsó pillanatban tüntet-
tünk el. Ez nem tiszteletlenség és 
nem is igénytelenség, hanem az 
anyagi lehetőségeink következ-
ménye, a csináld magad mozga-
lom szépsége. De szerintem már 
hozzá vannak szokva, hogy min-
dig bütykölünk valamit. Elvégre 
a Rocktár soha nem volt egy csi-
livili, rongyrázós hely. Folyamato-
san a két kezünkkel építgettük, és 
mindig inkább az dominált, ami a 
színpadon történik, nem pedig a 
külcsín. Sok ember támogatása 
és áldozatos munkája van abban, 
amit eddig elértünk, és ezért na-
gyon hálásak vagyunk. Emellett 
eltörpül az a probléma, hogy mi 
van kész és mi nincs még meg a 
tervezett átalakításokból.

Stílusában retro, de komfortjá-
ban 21. századi, 800 fős befogadó-
képességű létesítmény várja majd 
a látogatókat abban a pillanatban, 
amikor kész lesznek a fejleszté-
sekkel. Bővülnek a terek, a mene-
külési útvonalak, korszerűsödnek 
a mosdók, a tűzvédelmi és a fűtés 
rendszer is. Akadálymentes, biz-
tonságosabb, nagyobb és komfor-
tosabb lesz a klub.

A klubvezető szeretné, ha évtize-
dek múlva is jól működne a Rock-
tár. Akkor is, ha már nem ő vezeti 
azt. Ennek tükrében készülnek a 
mostani átalakítások is. Példaként 
hozta fel a nagy londoni klubokat, 
ahol tényleg hosszú generációk óta 
léteznek már ilyen létesítmények. 
Jelen pillanatban viszont a szektor 
hatalmas nehézségekkel küzd. Óno-
di véleménye szerint most vannak, 
akik bajban vannak és vannak, akik 
még nagyobb bajban vannak. A 
zenészek is különböző módon élik 
meg a helyzetet. Léteznek olyanok, 
akik évtizedek óta színpadon állnak 
és tudtak annyi tartalékot képezni, 
ami biztosítja most a megélheté-

süket, de bizony akad a zenészek 
között olyan is nagy számban, akik 
egyébként is hónapról-hónapra él-
tek, nekik minden mentőöv számít. 
Mindent megváltoztatott a pandé-
mia. Véleménye szerint, ha ennek 
vége, akkor sem lesz a szakma már 
ugyanolyan. Változik a közönség és 
változnak majd a zenekarok is.

A Rocktár vezetője elmondta, 
hogy ősszel megpályázták a kor-
mány mentőcsomagját, amelyet 
kifejezetten élőzenés kluboknak 
nyújtott. Ők a jelenleg 500 fős klu-
bok kategóriájában 9 millió forint 
támogatásban részesülhettek. Az 
összeget közönség- és vagyonbiz-
tonságra, valamint a produkciók 

minőségének javítására költhetik: 
többek között hangszigetelés és 
biztonságtechnikai korszerűsí-
tés valósulhat meg a klubmentő 
támogatásból.

Ónodi Árpád bevallotta: mindent 
újra fel kell majd építeni a Rocktár 
működése körül. Nyilván nem hi-
hetnek abban, hogy a nyitás utáni 
első koncerttől kezdve minden al-
kalom teltház lesz és be lehet hoz-
ni rövidtávon az elmúlt egy év kie-
séseit. Egyet viszont tud biztosan: 
ha nyithatnak, akkor egy nagyobb 
és jobb helyet kap a közönség. A 
részükről mindent megtesznek, a 
többi rajtunk, látogatókon múlik.

 Z. A. 
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Városi fáink téli gondozása – metszések

Ilyenkor télen, lombtalan nyugalmi állapotban szoktuk a városban 
körülöttünk lévő fákat metszeni. Elsősorban a gyümölcsfákat, de 
a díszfák megtartásához is sokszor szükség van a koronájuk „kur-
títására”. Saját gyakorlatunkból látom, hogy nem könnyű a meg-
oldásra rátalálni. Nincs két egyforma fa, helyzet, elvárás, és így 
megoldás sem. Talán, ha kicsit többet tudnánk a fákról…

Nem gondolunk bele, de földünk 
leghosszabb életű élőlényei a fák. 
Számos 5000 éves fáról is tudunk, 
de Európa-szerte sem ismeretlen 
néhány 1000 évet megélt tölgyfa. 
A fa a növényvilág hatalmas vívmá-
nya: tulajdonképpen a földi élethez 
nélkülözhetetlen oxigéngyár. Élő-
lény, de egyben élőhely is, hiszen 
megszámlálhatatlanul sok állat és 
növény, és persze az ember élete 
függ tőle. A fák – a többi élőlénnyel 
szembeni – sikerességüket alapve-
tően szilárdságuknak és hosszú éle-
tüknek köszönhetik. Természetes 
élőhelyükön – ahol színes és vegyes 
növénytársulásokba, életközössé-
gekbe csoportosulnak – küzdenek, 
fejlődnek, növekednek, sérülnek, 
károsodnak, élnek, túlélnek és el-
pusztulnak. A természetben, annak 
határozott irányú fejlődése (a szuk-
cesszió) – azaz a leggazdaságosabb 
életvitel kialakulása – érdekében 
a fák facsoportokká, majd erdővé 
szerveződnek. Ez nyújtja számukra 
a legkedvezőbb feltételeket. 

Rá kell ébrednünk, hogy a váro-
sokban egyre kisebb helyre szoruló, 
a város közepén életüket tengető 
egyes fák milyen hatalmas teljesít-
ményt nyújtanak. A fák látható föld 
feletti része, a korona, és a nem 
látható földalatti része, a gyökér-

zet, szoros kapcsolatban működik 
együtt. Ha kevés a gyökér, akkor a 
fa nem tud nagy koronát nevelni, 
ha azonban lombozatot jelentős 
mértékben csökkentjük, akkor a 
gyökérzet egy része is elhal. Többek 
között a fák gyökérzetének vékony 
hajszálgyökerei végén találhatók 
azok az „agysejtek”, amelyek infor-
málják a fát a környezet állapotáról. 
Ezekből az információkból születik 
a „döntés” a további fejlődésről. Te-
hát a fakorona metszésével a gyö-
kérzetre is hatunk. 

A természetben nincs metszés, 
hacsak egy-egy nagyobb vihar dur-
ván meg nem tépázza a koronát, ami 
ugye az erdőben, arányaiban ritkább, 
mivel ott a fák egymást védik, tart-
ják. Gyakrabban tapasztaljuk, hogy 
az öregedő, vagy besűrűsödött fako-
ronáról egy-egy erősebb szél ágakat 
tör le. Ez azonban szabad szemmel 
szinte alig észrevehető. Elmondható 
tehát, hogy a fák a természetben 
együtt élnek kisebb-nagyobb korona-
sérülésekkel. A metszés azonban az 
ember által kigondolt cél érdekében 
végzett koronaalakítás. Ráadásul azt 
is észre kell vennünk, hogy ha egy-
szer metszéssel hozzányúlunk egy 
fához, a későbbiekben, kisebb-na-
gyobb mértékben, mindig szükség 
lesz további metszésre. Ennek oka, 

hogy a sebzés helyén – főleg idősebb 
fák esetében – több alvórügyből 
indul meg a továbbfejlődés, új haj-
tásképződés, és itt a korona mindig 
deformálódik. 

A gyümölcsfákat a gazdagabb 
termés érdekében, a fiatal facse-
metéket pedig az életben maradá-
sért metsszük, de vajon miért kell 
a korosabb városi fák koronájához 
hozzányúlni? 

Talán a legdrasztikusabb a lég-
vezetékek alatti biztonsági távolság 
szabaddá tétele miatt végzett cson-
kolás. Erre a metszésre nyugodtan 
használhatjuk ezt a szót, valóban 
kellemetlen operáció. Azonban 
azt is tudnunk kell, hogy légveze-
ték alá ültetni magasabbra növő 
fát: mindig felelőtlenség a későbbi 
generációk felé. A vezeték alatti 
fák a sűrű telepítés, a gyalogos és 
a gépjármű-közlekedés miatt már 
egyébként is torzzá nőtt, itt-ott 
metszegetett fák, tehát koronájuk 
gyakran alaktalan, szabálytalan, 
nem igazán mutatós. Ebből szép, 
csinos kis koronát alakítani a veze-
ték alatt: művészet. Ezt képtelen-
ség a nagyüzemben végzett veze-
tékbiztonsági metszésektől elvárni. 
Az utólagos csinosítgatás viszont 
már nagyon körülményes, legin-
kább pedig alig eredményes. Ezért 
fontos, hogy a telek előtti légveze-
ték alá került fákat rendszeresen, 
finom kis metszésekkel tartsuk a 
légvezeték alatt néhány méterrel, 
hogy elkerüljük a nagy belenyúlást: 
a közmű üzemeltetője által végzett 
csúnya csonkolást.

Aztán gyakran szükséges met-
szeni a fákat a szűk hely, a fényhiány 
okozta bekopaszodás, megnyúlt, 
megritkult, alaktalan, legyengült 
koronaállapot, esetleg kedvezőtlen 
gyökérhelyzet miatt. Itt többnyire 
egy erőteljes vázágakra történő 
metszéssel indul a folyamat, amit 
néhány év múlva követ a metszés 
közelében seprűsen megjelenő haj-
tások ritkítása, az úgynevezett haj-
tásválogatás, ami már az új korona 
formálását célozza. Erre mindaddig 
szükség van, amíg a koronát a nagy 
koronaágak keresztben levágásával 
csökkentjük. Ilyen metszések tör-
téntek 3 éve a Kossuth utca platán-
fáin, amelyek további koronamet-
szését az idén tervezzük.

A harmadik nagy csoport az úgy-
nevezett alakfák metszése. Ilyenek 
például az Ótemplom mellett két 
éve telepített, a faiskolában ernyős 
koronaalak formára indított két 
platánfasor fái. Ezeket a fákat a fa-
iskolában már több éven keresztül 
rendszeresen visszametszették, 
hogy a korona laposan maradjon. 
A jelenlegi feladat az, hogy a la-
pos koronát most már szélesítsük, 
azaz a megfelelő állású hajtásokat 
meghagyva, a többit kimetszve 
ritkítsuk a koronát. Az idei évben 
várhatóan ezeket a munkákat is 
elvégezzük.

Összefoglalva elmondható, hogy 
a metszést a fa bár elviseli, ter-
mészeténél fogva nem igényli. Az 
ember számára is vagy a kényszer 
szülte, vagy egy speciális cél eléré-
se miatti tevékenység, amely eléggé 
idő- és költségigényes munka is. A 
metszés okozta látvány nem szép, 
nem is természetes, de a jövő érde-
kében ebben a művi városi környe-
zetben mégis szükségessé válhat 
a fák látványának, egészségének 
megtartása érdekében. Tudnunk 
kell, hogy az első metszést köve-
tően idővel továbbiakra is szükség 
lesz. A fa több év alatt nőheti ki – 
gondozással – a visszametszést. 
Akkor viszont környezetének meg-
határozóan szép és hasznos eleme 
lehet. 

A díszfák metszéséről – nem 
véletlenül – alig található szakiro-
dalom. A fák életét, természetes 
körülményeik, és a település öko-
lógiáját mindig tanulva, folyama-
tosan megismerve, egyenként kell 
megoldást találni: a megszerzett 
ismeretek és gyakorlat alapján. Ha 
figyelünk és tanulunk, akkor idővel 
megtapasztaljuk, hogy a fák is part-
nereink ebben. 

Nagy Ágnes 
városi főkertész 
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Ajánló a házasság hetére
Hazánkban 2008 óta februárban Bálint-nap környékén egy hé-
tig a házasság és a család fontossága kerül a figyelem közép-
pontjába. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár évek óta programok-
kal várja látogatóit a házasság hetén. Idén az intézmény zárva 
tartása miatt ezek elmaradnak, de könyveket most is ajánlunk 
e témákban, amelyeket a Könyvátadó Pont szolgáltatással 
kikölcsönözhetnek.

A szerelem és a szeretet titkát 
évezredek óta próbálják meg-
fejteni költők, filozófusok, pszi-
chológusok. Révai Gábor hu-

mánetológus Csányi Vilmossal 
és a pszichiáter Bánki György-
gyel ered a rejtély nyomába. 
Esettanulmányokra, tudományos 

példákra és saját 
tapasztalataikra hi-
vatkozva keresik a 
válaszokat olyan 
kérdésekre, mint 
például miért sze-
retünk, miért éppen 
azt szeretjük, akit 
szeretünk, másképp szeret a nő, 
mint a férfi.

A sármos színész, író, Ernyey 
Béla tizedik Céltábla Nő című 
könyve laza, humoros, könnyen 
emészthető esszék sorozata a 
férfi és a nő kapcsolatáról. Azt 
vizsgálja, miért van az, hogy az 
érzelmek, a szerelem, az egymás-
ra utaltság ahelyett, hogy össze-

kötnék a két nemet, 
inkább állandó hada-
kozást és széthúzást 
eredményeznek.

Mihalec Gábor 
protestáns lelkész, 
pár- és családte-
rapeuta Pár-per-

cek című kötete ötvenkét rövid 
fejezetből áll, melyek egy-egy 
gondolatébresztő kérdéssel 
kezdődnek. A szerző bemutatja, 
hogy azokra miként lehet felé-
píteni egy beszélgetést, pontok-
ba szedi a legfontosabb taná-
csokat és ösztönöz az egymás 
előtti megnyílásra, az őszinte 
kommunikációra.

KÖNYVTÁRSAROK

Családi farsangtól 
az online tárlatig

Mozgalmasnak ígérkezik online programok tekintetében a 
Móra Ferenc Művelődési Központ kínálata. A február rész-
ben a családoké, de természetesen – mint az utóbbi években 
már rendszeresen – most is készülnek a Házasság hetére – 
tudtuk meg Kovács-Csonka Szilvia igazgatótól.

A napokban közétett farsangi 
felhívás kimondottan családok-
nak szól, amelyben arra biztat-
ják az édesanyákat, édesapákat 
és gyermekeket, hogy egy közös 
elfoglaltság keretében készítse-
nek jelmezt maguknak. Öltsön 
maskarát a család, majd készít-
senek egy fényképet és küldjék 
el a moramuvhaz@moramuv-
haz.hu-ra címre, február 14-éig. 
A beküldött fotókból egy galéria 
jelenik meg a Facebook-oldalu-
kon, amelyre február 22-éig sza-
vazhatnak. A legtöbb szavazatot 
kapott fotó tulajdonosai egy 
családi belépőt nyernek Lová-
szi Edina és Zenekara 2021-es 
koncertjére.

A február a farsangi mulat-
ságon kívül a házasság fon-
tosságára is szeretné felhívni 
a figyelmet. A Házasság hete 
programsorozatba minden év-
ben a művelődési központ is 
aktívan bekapcsolódott. Idén az 
online térben lesz erre lehető-
ség, amelyre szeretettel invitál-
nak mindenkit. A 2021-es ese-
ménysorozat mottója: Ezerszer 
is igen!

Ebben a hónapban Móra Fe-
rencre is emlékezik a művelő-
dési központ, valamint február 
19-én egy újabb kiállításmeg-
nyitóra készülnek: Somogyi 
György online tárlatát láthatja 
majd a közönség. 

Gyógyászati részleg 
nyílt a Népfőiskolán
Február 8-ától gyógyászati részleggel várja a gyógyulni vágyókat 
a Népfőiskola Lakiteleken.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:

MK_vakcinainfo_202x280mm.indd   1 2020. 12. 12.   13:08:53
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Győzelemmel kezdett  
a P&P KHTK

Bő kéthónapos szünetet követően 
folytatódott a megyei felnőtt férfi 
kézilabda-bajnokság, amelynek I. 
osztályában a P&P Kiskunfélegy-
házi HTK a Tiszaalpári SE csapatát 
fogadta a Constantinum Sportcent-
rumban. Az első percek a tiszaalpá-
riakról szóltak, alig néhány támadás 
alatt többgólos előnyt alakítottak 
ki. A KHTK fiataljai levetkőzve a 
meccs drukkot, folyamatosan javul-
tak játékban és az első félidő köze-
pére kiegyenlítették az állást. Ezt 
követően a vezetést is átvették és a 
szünetben 13-11-re már náluk volt 
az előny. A második félidő KHTK-fö-
lénnyel kezdődött, de a helyzetek és 
a ziccerek, valamint a büntetők is 

kimaradt hazai oldalon, amit a ven-
dégek rendszerint góllal büntettek. 
A tiszaalpáriak egy pillanatig sem 
adták fel, erőfeszítéseiket siker ko-
ronázta, a 48. percben egalizáltak. 
A hajrára fej-fej mellett fordultak a 
csapatok. Két perccel a vége előtt 
szép akciógólt ért el a KHTK, a ven-
dégek egyúttal emberhátrányba ke-
rültek. Az utolsó támadásuk pedig 
nem ért célt, szabálytalan időkérés 
miatt nem kerültek helyzetbe, a 
KHTK így megőrizte vezetését és 
megnyerte a mérkőzést 23-22-re. 
A következő körben már kevesebb 
babér termett a félegyházi csapat-
nak. Az esélyesebb Bácsalmás ott-
hon tartotta a kettő pontot.

Kiskunfélegyházi  
triatlonosok elismerése

A Magyar Triatlon Szövetség 
Szakmai bizottsága a 2021-es 
Héraklész válogatottba meghív-
ta Papp Laurát, Csontos Dórát 
és Trungel-Nagy Zalánt. Ez egy 
komoly elismerés a kiskunfélegy-
házi versenyzőknek, ugyanis csak 
azokat hívják meg a válogatottba, 
akiktől a szövetség sikeres nem-
zetközi szereplést remél. Az idei 
programban a tervek szerint edző-

táborok versenyeztetési támoga-
tására, valamint felszerelésre is 
futja majd. A kiskunfélegyházi tri-
atlonosok közül korábban is voltak 
már válogatottak Fricska Anna és 
Trungel-Nagy Kolos. Mindketten 
bronzérmesek lettek 2020-ban 
Lengyelországban megrendezett 
Olimpiai Reménységek Versenyén. 
Itt, futamát toronymagasan nyerve 
Papp Laura aranyérmes lett.

Jól rajtoltak a focisták
A koronavírus-járvány miatt 
november elején félbeszakadt 
a megyei labdarúgó-bajnokság. 
Az őszi szezonból elmaradt 
mérkőzéseket január végén és 
februárban pótolják, ezért a 
megszokottnál korábban léptek 
pályára idén az amatőr focicsa-
patok. A Kiskunfélegyházi HTK 
a kupamenetelés mellett a baj-
nokságban is egyre jobb formá-
ba lendült ősszel, hiszen a leg-
utóbbi öt mérkőzéséből négyet 
is megnyert. A hetedik helyről, 
de közvetlenül az élbolyhoz tar-

tozva várhatta az idei folytatást. 
Első találkozóján az Akasz-
tó csapatát fogadta a KHTK 
Kecskeméten, a Műkertvárosi 
Sportcentrumban, amit az utol-
só percekben elért góllal végül 
3-2-re megnyert. Ezt követően 
ugyancsak Kecskeméten, de 
már a Széktói Stadionban lép-
tek pályára a KHTK labdarúgói. 
A félegyházi csapat Horváth 
Balázs és Szabó Dávid góljai-
val értékes 2-0-s győzelmet ara-
tott, így felzárkózott a negyedik 
helyre a bajnokságban. 

Megszórta ellenfelét a KKC

A Gyulai Color elleni kiütéses 
sikert követően ezúttal is győze-
lemre készült hazai környezetben 
a Kiskunfélegyházi KC, amely a 
még nyeretlen Mezőberényi KK-t 
látta vendégül. Lendületesen kez-
dett a KKC, már az első negyed-
ben megszórta ellenfelét, jelentős 
pontelőnyt kialakítva. A második 
játékrész ugyan némileg kiegyen-
lítettebben alakult, de nem for-
gott veszélyben a hazai előny. A 
félidőben 56-38-as félegyházi 
vezetéssel fordultak a csapatok. 
A KKC játékosai több labdaszer-

zést váltottak gyors akciók révén 
kosárra és hárompontosokból 
is eredményesnek bizonyultak. 
A harmadik negyedet 34-12-re 
nyerte a KKC, így az utolsó játék-
részben csupán a pontkülönbség 
vált kérdésessé. A mérkőzést a 
zártkapu ellenére az érdeklődők 
ezúttal is nyomon követhették az 
interneten keresztül.

Férfi NB II. keleti csoport, 6. 
ford., 02. 02.

Kiskunfélegyházi KC – Me-
zőberényi KK 113-67

(31-15, 25-23, 34-12, 23-17)
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Az 1940-es évek második felében – „a lakosság életszínvona-
lának javítása” és „a magyar gazdaság talpraállítása” érdeké-
ben – elkezdődött államosítási hullám elérte Félegyházát is. A 
hároméves terv keretében a Hattyúház mellett, az úgynevezett 
Draskovich-féle házban működő Hangya Szövetkezeti Bolt helyén 
1949. május 10-én megnyílt a helyi Állami Áruház. 

A textilből, kötött-szövött árukból, di-
vatcikkekből bő választékot nyújtó új 
áruház már az első napon nagy sikert 
aratott a félegyházi és környékbeli vá-
sárlók körében. A lakosság növekvő 
igényei miatt az áruház bővítésére is 
hamarosan sor került. 1955 nyarán a 

belső tér gazdaságosabb kihasználá-
sával, a bővítésre alkalmas szárnyon 
új épületrész hozzáépítésével több, 
mint 1000 m2 hasznos területtel nőtt 
az áruház. Az újonnan létesített cipő- 
és konfekcióosztály már ebbe, a 130 
ezer forintos költségvetésből készült, 

otthonosan kivilágítható, tágas rész-
be költözött. Ide nyílt az új bejárat is, 
amely fölött esténként az áruházlánc 
háromszögletű emblémája világított. 

Ebben az időben a félegyházi Ál-
lami Áruház országos viszonylat-
ban is nagyon sikeresnek bizonyult, 
a termelékenységi mutatók alapján 
a bolthálózat második legeredmé-
nyesebb üzletének számított.

A főtérre néző, fővárosi jellegű 
kirakatokkal büszkélkedő Állami 
Áruház kínálata pontosan jelezte a 
kiskun vidék lakóinak egyre emel-

kedő életszínvonalát. A bolt 1960-
ban egyes piaci napokon akkora for-
galmat bonyolított, mint kezdetben 
egy hónap alatt. Negyedévenként 
500 db kerékpárt, 170-180 rádió-
készüléket értékesítettek. Motor-
kerékpárból, mosógépből a bolt 
nem is tudta a fokozódó igényeket 
kielégíteni. Szintén nagy volt a ke-
reslet a műszálból készült divat-
cikkek iránt is. Az eladók munkája 
egyre többször egészült ki divat- és 
lakberendezési tanácsadással, be-
mutatókkal, illetve közreműködtek 
a hitelakciók zavartalan lebonyolí-
tásában is. 1966-ban a félegyházi 
Állami Áruház 345 televíziót érté-
kesített, a zománcedény-részleg 
pedig megközelítőleg 6 vagonnyi 
mennyiségnek megfelelő, csaknem 
1 millió forint értékű árut adott el.

1967-ben vette fel az Országos 
Áruházi Vállalat a Centrum Áru-
házak nevet, ettől kezdve ez a né-
valak jelent meg a helyi üzleteken 
is. 1970-re a félegyházi Centrum 
Áruház már 66 millió forintos for-
galmat bonyolított, ebből 20 millió 
forint olyan árukból származott, 
amely kifejezetten csak e bolthá-
lózatban volt kapható. Az egyko-
ri Állami Áruháznak otthont adó 
épületet az 1970-es évek második 
felében lebontották, helyére újabb 
üzlethelyiségek épültek, az új Cent-
rum Áruház pedig 1979-ben nyílt 
meg, nem messze elődje helyétől.

 Ónodi Márta
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Hirdetés

FEBRUÁRI (ÁR)KARNEVÁL
ÚJ NOTEBOOKOK:
ASUS X509JA: Core-i3 10005G1, 4 GB mem., 
128 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. 
 Br. ár: 209.990 Ft
Acer A314-32: Intel N4020, 4 GB mem., 128 GB SSD, 
webcam, 14”-os FHD kijelző, 36 hónap gar.
 Br. ár: 153.990 Ft

„KARNEVÁLI” SSD ÁRAINK: (a készlet erejéig!)
120 GB-os Silicon Power/Kingston SSD 
3 év garanciával 9.990 Ft-tól!
240 GB-os Kingston A400 SSD 
3 év garanciával 12.990 Ft-tól!
480 GB-os WD Green SSD 
3 év garanciával: 21.490 Ft-tól! 

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 1. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

ÚJSZÜLÖTTEK: Cseri Boglárka (anyja 
neve: Lovas Anita), Bíró Gergő (Szabó 
Andrea), Simon Alíz (Sinka Nelli), Boda 
Noel (anyja neve: Nagy Anett), Réczicza 
Lara Hanna (Rózsa Regina), Ruda Cson-
gor (Vakulya Anita), Nagy Noel (Vereb 
Adrienn), Hatvanyi Ádám (Barta Éva)

MEGHALTAK: Nagy Lajos, Kanyó Sán-
dor, Tarjányi Sándor, Lugosi György, 
Csányi Lászlóné Farkas Veronika, Va-
kulya Péter, Csuka László – Kiskunfél-
egyháza, Babóth Mihályné Harmai Anna 
– Gátér, Balla Balázsné Bagoly Rozália, 

Zámbori Ferencné Berta Rozália, Pá-
linkás Ferencné Zoboki Julianna – Ti-
szakécske, Valkai István Lászlóné Ko-
vács Ilona Anikó, Sáfár Pálné Kokavec 
Mária Eszter, Turkevi Nagy Pálné Nagy 
Ilona, Csepeli István Józsefné Kerekes 
Ilona – Kecskemét, Pozsár Péterné Kis 
Mária – Pálmonostora, Kerepesi Sán-
dorné Kovács Flóra Eszter – Kunszent-
miklós, Fazekas István – Nagykőrös, 
Patak Jánosné Banos Ilona – Jászszent-
lászló, Füvesi Józsefné Kolozsvári Má-
ria – Budapest, Lövei Andrásné Dubecz 
Mária – Jakabszállás, Herédi Gáborné 
Sebők Mária – Izsák, Csanádi Andrásné 
Farkas Erzsébet – Szentkirály, Máthé 
Ferenc – Csanytelek

Anyakönyvi hírek

Az Állami Áruházról

Dr. Magyari Béla lett a névadó
Dr. Magyari Béla 
kiképzett űrhajós, 
Kiskunfélegyháza 
szülötte nevét vi-
seli 2021 január-
ja óta a Horváth 
Zoltán utca elején 
lévő sportpark. 
Ennek kapcsán 
Kapus Béláné el-
mondta, hogy az 
ötletadók Ördög 
István és felesége 
voltak, a javasla-

tot pedig a Móra 
Ferenc Közműve-
lődési Egyesület 
továbbította az ön-
kormányzatnak. Az 
egyesület elnöke 
ezúton is köszö-
netét fejezi ki az 
ötlet felkarolásá-
ért Csányi József 
polgármesternek 
és a támogatásért 
a képviselő-testü-
let tagjainak. 


